
Svar på innsigelsesbrev fra NVE 

 

Kommentarer til NVE,s vurdering 

a) Det er lagt til grunn klimajustert 200-års regn for både flom- og overvannsvurderingene. 

b) Ifølge GIS-analyseverktøyet Scalgo er det ikke noe oversvømt areal i planområdet og det blir det 

heller ikke etter utbyggingen. Der det ev. kan komme overflateavrenning fra oppstrøms i 

ekstremsituasjoner er det etablert avskjærende dypdreneringsgrøfter, som dimensjoneres mer enn 

store nok for å ha kontroll på overvannsavrenningen i ekstremsituasjoner; 0,5 meter dype og 0,5 meter 

bredde i bunn i åpent profil, samt minimum 1 meter dybde under med pukk og/eller frostsikre løsmasser. 

Ellers blir alt overvann fra tak, veger og parkeringsplasser i planområdet ledet direkte ut til nærliggende 

dypdreneringsgrøft.  

c) Overvannshåndteringen skal utføres slik at en oppnår naturlig vannbalanse i planområdet. Grønne 

tak med 30-50 cm jorddybde har antatt samme avrenningskoeffisient og tidsforsinkelse som 

løsmassene i området. I tillegg ledes vannet fra takene ned i dypdreneringsgrøftene. Gruslagte veier og 

parkeringsområder med pukk under, der eventuell overflateavrenning også ledes til infiltrasjon og 

fordrøyning i dypdreneringsgrøftene, vil heller ikke føre til økt avrenning. Ved å lede overvannet så mye 

som mulig i dypdreneringsgrøfter langs høydekoter (ikke i fallretningen) så vil en i tillegg oppnå ekstra 

forsinkelse, slik at flomtoppen i bekkene gjennom området anslås til å bli litt redusert etter utbyggingen. 

Der det er planlagt blågrønne tak, så vil en kunne redusere flomavrenningen. Hvis det etableres tette 

tak, f.eks. tretak, så må overvannet herfra fordrøyes lokalt på tomta og det må settes av tilstrekkelig 

volum for ekstra naturbasert åpen overvannshåndtering. Avrenningskoeffisient på 0,3 og 0,95 skal da 

benyttes for hhv naturlig før situasjon og for tett takflate, noe som tilsvarer ca. 23 m³ ekstra 

fordrøyningsvolum pr da tett takflate. Dette tas inn i planbestemmelsene. 

d) Hensynet til erosjon er en viktig del av overvannsplanen og det tas i tillegg inn i planbestemmelsene 

i forhold til hvordan en skal utføre utbyggingen. 

e) Overvannsplanen har tatt hensyn til overvann fra oppstrøms; ref. punkt b ovenfor. Det er ingen synlige 

flomveier inn mot planområdet, bortsett fra de to bekkene som drenerer gjennom området. 

Solbergbekken drenerer på lange strekninger i grove løsmasser under overflaten gjennom planområdet 

og har en begrenset flomavrenning på ca. 70 l/s inn i planområdet. Hvis flomavrenningen fra oppstrøms 

blir større, så drenerer dette vannet nedover langs Storsteinsvegen i ei utbedret veggrøft til 

Stubberudbekken (ref. overvannsplanen og planbestemmelsene 5.3.2.1 for Nestingsætra). 

Overvannsplanen har tatt hensyn til planlagt utbygging av Nestingsætra og det er gitt innspill til planen 

for Kringelåslia Nedre for å samkjøre overvannshåndteringen. Vi har kartlagt de oppstrøms områdene 

så langt det lar seg gjøre, da det ikke finnes noe skriftlig dokumentasjon hva som er gjort mht flom- og 

overvannshåndtering i de allerede utbygde områdene. 

f) Det er utført nøye feltbefaring i flere omganger for å kartlegge bekkene og eventuelle flomveier. 

Hensynssonekartet i forbindelse med sårbarhetskartleggingen i Øyer sør er således sjekket ut og det er 

avklart hvor bekkene/flomveiene drenerer. Gunnerheimbekken skal i forbindelse med utbyggingen 

utbedres/åpnes og sikres gjennom planområdet, ut fra flomberegning med klimajustert 200-års regn. 

Gjenåpningen vil også føre til litt mindre vannhastighet på strekningen, som igjen vil bidra til litt mindre 

flomtopp. I plankartet er det tatt hensyn til usikkerheten av bekkens plassering ved at vegetasjonssonen 

er utvidet til å omfatte også dette området, samt 6 meter på utsiden. Forholdet til alpinanlegget er tatt 

hensyn til i feltarealet ved flomberegningen og flomveiskartet/hensynssonekartet viser at dreneringen 

fra alpinanlegget nedstrøms Doldaveien drenerer forbi planområdet i nord. 

G) Øyer kommune må sørge for at de ulike planene blir samkjørte, bl.a. mht skitraseer og hensynssoner 

til bekkene, samt at de andre planene har gode bestemmelser for flom- og overvannshåndtering i forhold 

til dagens kunnskap, som også hensyntar helheten. 



h) De faglige vurderingene NO har gjort i forhold til bekkene og kantsonene gjenspeiles nå både i 

arealbruk og i anleggsgjennomføring gjennom arealformål i plankart og tilhørende planbestemmelser, 

og spesielt i rekkefølgebestemmelsene. 

i) I overvannsplanen er det dokumentert både sårbare punkt/strekninger og flomvannføringen i de to 

bekkene gjennom området. Solbergbekken har, som nevnt ovenfor, svært liten vannføring inn til 

planområdet og det er satt av et stort areal på begge sider av bekketraseen. Så her er alle fritidsboligene 

sikre mot flom. I tillegg fylles det opp løsmasser under de tomtene som er nærmest bekken, slik at 

terrenget forhøyes ytterligere der. Gunnerheimbekken er sårbar gjennom planområdet og skal, som 

nevnt i punkt f, utbedres og gjenåpnes slik at det nedre planområdet også blir flomsikkert. Dette vil også 

forbedre situasjonen nedstrøms, bl.a. med å redusere faren for vann på avveie herfra. 

j) Utbedring av sårbare områder nedstrøms, f.eks. ved kapasitetsforbedringer og utbedring av 

bekkekrysninger/stikkrenner, ulike sikringstiltak ol. må vurderes av kommunen. Utarbeidelse av 

tiltaksplaner for de ulike vassdragene kan være en start på dette.  

k) Øyer kommune må gjøre egne vurderinger av risikoaksept mht overvannshåndteringen, og om den 

er god nok. 

 

Svar på konklusjon med innsigelse 

1) Flomfare- og kapasitetsvurdering er i hht punkt a-i ovenfor utført. Bruk av hensynsone flom er vist i 

plankartet og bestemmelser som ivaretar paragrafene i TEK 17, vrl og plb er tatt med i 

planbestemmelsene, og rekkefølgekrav er tatt inn. Hensynssoner med bestemmelser for alle 

dreneringsveier/flomveier og for tiltak, som sedimentasjons-/infiltrasjons-/fordrøyningsområder og 

ledevoller er også tatt med.  

2) I følge punkt a-i er det dokumentert at vannbalansen og avrenningen ikke endres.  

3) Punktene a-i detaljerer fordrøyningsløsningene tilstrekkelig, før de detaljeres ytterligere for hvert 

område i Teknisk plan, der en bl.a. må bestemme hvilken taksløsning som velges de ulike stedene. 

4) Rekkefølgebestemmelser for en god gjennomføring er nå lagt inn i planbestemmelsene.  

5) Alle flomveger i planområdet er sikre og skal ikke føre mer vann ut mot bekkene enn naturlig. 

6) Sikringstiltak i planområdet skal kun utføres i Gunnerheimbekken, som nevnt ovenfor. 

Rekkefølgebestemmelsene inkluderer gjennomføring før oppstart i denne delen av planområdet. 

7) Kunnskapsgrunnlaget bygger nå, i tillegg til tidligere befaringer, bl.a. på arbeidet med 

kommunedelplan Øyer sør, foreløpige «Planbestemmelser for kommunedelplan Øyer Sør» og notatet 

«Håndtering av overvann i Øyer kommune». Plankartet og -bestemmelser er oppdatert, og er i tråd 

med ny kunnskap og betingelser for overvann, fordrøyning, sikre flomveier, flomfare og sikker 

resipient. 

 

 


